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I. Introducció

En el context europeu, el Tractat de la Unió Europea (Maastrich, 1992) fixa
com a objectiu principal de la Comunitat promoure un desenvolupament sostenible
que respecti el medi ambient.
En aquest procés cap a la sostenibilitat, es considera essencial la conservació
de la diversitat biològica. Els espais naturals ben gestionats tenen assignada una
funció transcendental per a la conservació in situ de la biodiversitat.
El conveni sobre diversitat biològica (Rio de Janeiro, 1992), ratificat per
l’estat espanyol l’any 1994, implica el compromís dels estats signataris d’elaborar
estratègies, plans o programes per a la conservació, i no menys important, la
utilització sostenible de la biodiversitat.
En una escala més local, i a continuació d’aquesta línia estratègica, i com a
producte de la mateixa, l’Ajuntament de Pollença es troba immers en un procés
d’Agenda Local 21, iniciat amb la signatura de la Carta d’Aalborg el 6 de novembre
de 2001, i actualment en una fase molt avançada, amb l’aprovació del seu Pla
d’Acció a setembre de 2004.
Així, en aquest context de sostenibilitat, entenent-la com al punt d’equilibri
entre la capacitat de càrrega de l’entorn, les necessitats econòmiques i les demandes
socials, es vol desenvolupar un Pla de Gestió de l’Ús Públic d’un entorn natural, el
Puig de Santuïri, que possibiliti la coexistència de tots els usos possibles, fent-los
compatibles entre ells i amb l’entorn.
L’article 33 de la llei 43/2003 fixa que tots els monts públics han de comptar
amb un instrument de gestió, orientat a manteniment del seu estat de conservació
favorable segons l’article 44 de la mateixa llei.
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II. Finalitats i objectius del Pla
Aquest Pla redactat per a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Pollença, té com a finalitat principal ordenar i compatibilitzar les activitats d’oci de
la finca del Puig de Santuïri, tant les actuals com les potencials.
Cal destacar que aquest pla ha d’esdevenir un instrument de millora de l’àrea
que faci compatible el seu ús públic amb la preservació dels valors de l’entorn
natural de la zona.
Els objectius concrets del Pla pel Puig de Santuïri són els següents:
La millora en la gestió d’un espai públic, evitant situacions
d’abandonament del mateix.
La conservació íntegra i la millora del patrimoni natural i paisatgístic.
La difusió pública, lúdica i educativa dels valors d’aquest patrimoni,
mitjançant la seva utilització social òptima.
L’harmonització i compatibilització dels usos públics entre ells, la
difusió dels mateixos i l’eliminació de possibles conflictes d’usos.
L’harmonització dels usos amb els altres objectius de conservació.
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III.

Criteris del Pla

Els criteris sota els quals s’ha redactat el present Pla són:
Assegurar el compliment dels objectius descrits anteriorment,
De precaució, adoptant les mesures de màxima garantia en cas de dubte
de les possibilitats o riscs de determinades accions.
De mínim impacte per a màxima percepció, ordenant l’ús públic per a
permetre el màxim coneixement de la finca del Puig de Santuïri i els
seus valors, sense posar en risc cap dels seus elements.
De restriccions mínimes possibles, assegurant el criteri de precaució,
però sense establir cap limitació innecessària.
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IV. Estructura del Pla
Per tal d’assolir les finalitats del present pla a través dels criteris establerts,
cal tenir en compte les característiques del medi, així com l’estatus legal de la finca.
Per tot plegat s’ha procedit a classificar quines activitats es podrien dur a terme tenint
en compte l’assenyalat anteriorment. Aquestes són les següents:
Recol·lecció
Pastura i cria de ramats
Abocador
Ús industrial
Planter d’orquídies
Caça
Zona d’esplai
Atletisme
Equitació
Altres activitats esportives
Educació ambiental i observació ornitològica i de natura
Zona d’aparcament
Posteriorment en aquest Pla s’ha descrit la gestió d’aquests usos públics, així
com la gestió del propi Pla.
Per últim, en els annexes s’han fet diverses propostes per a completar els
resultats del diagnòstic de gestió que contenen els següents continguts:
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Annex A: Proposta d’itineraris.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
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V.

Diagnòstic de l’àrea d’estudi

El marc d’estudi es situa entre les següents coordenades UTM (502.300,
4.415.100) i (503.300 , 4.414.200). Exactament, en l’àmbit de la finca pública del
Puig de Santuïri.
En el cadastre municipal, la finca es correspon amb la parcel·la 75 polígon 3,
de titularitat municipal, amb una superfície de 443.230 m2 (44,3 Ha). No obstant, una
georeferenciació del mapa associat al cadastre mitjançant el SIG Miramón dóna una
superfície de 442.830 m2 (44,3 Ha).
Aquesta imprecisió mostra que la delimitació de la superfície de la finca
pública necessita d’una determinació al detall i un marcatge in situ.

Foto 1: Fotografia aèria amb superposició del mapa cadastral.
Parcel·la 75, polígon 3. Sig oleícola espanyol.

A. Localització
El Puig de Santuïri es troba situat al terme municipal de Pollença i és
propietat del mateix Ajuntament. Té una superfície de 43,5 Ha (1), amb una altitud
màxima de 142 metres.
Es tracta d’una de les estribacions residuals de la part nord de la Serra de
Tramuntana, però no es troba connectat a aquesta.
1

Sobre cartografia digitalitzada del mapa parcelari del municipi.
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En la seva vessant Nord connecta quasi de forma contínua amb el Torrent de
Sant Jordi (a través d’algunes propietats privades i una carretera secundària i a una
distància variable entre 40 i 60 metres segons el punt). Aquesta connexió és
important des del punt de vista biològic pel fet que el torrent pot actuar de corredor
biològic entre altres zones de la Serra de Tramuntana, el Puig de Santuïri i la zona
litoral.

B. Descripció geogràfica
El puig és de base ovalada, d’aproximadament 43,5 Has, amb orientació NOSE, allargada en aquest sentit.
Es situa molt proper al poble de Pollença, sols a 1029 m de distància mínima
de l’entrada del nucli de Pollença.
Des de la seva posició es pot apreciar una bona panoràmica del municipi i
camp pollencí (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), de la mateixa
manera que el Puig de Santuïri és visible des de gran part del territori del municipi.

Foto 2: Ubicació de l’àrea d’estudi en context. Ortofotografia 2002.
Conselleria de Medi Ambient.
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B1. Geologia i pendent
El puig està constituït per roca calcària, la qual dóna lloc a sòls fisurals o amb
elevats pendents amb una elevada proporció de pedregositat i roques, susceptibles
d’erosió.
Presenta zones de pendent suau (<30%) en la major part de la seva superfície,
tot i que les àrees planes (<10%) són poc abundants.

Il·lustració 1:Coloració altitudinal de l’àmbit d’estudi. Font:
cartografia digital 1:5000. Elaboració pròpia.
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Classe de pendent
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
+ de 80
Total

Ha totals
0,5
5,9
14,5
13,8
5,5
2,9
0,7
0,5
44,3

%
1,1%
13,3%
32,7%
31,2%
12,4%
6,5%
1,6%
1,1%
100,0%

Taula 1: Superfície del Puig de Santuïri per classes de pendent. Font:
model digital de pendents a partir de la cartografia digital 1:5000.
Elaboració pròpia. Veure ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

B2. Clima
Donada la zona on es troba el Puig es tracta de referir d’un clima típicament
mediterrani, amb una influència marina a causa de la seva proximitat, amb hiverns
suaus i estius molt càlids, amb una pronunciada sequera estival i abundants
precipitacions tempestuoses en les estacions de transició, sobretot de la tardor.
La dinàmica dels vents està condicionada per la Serra de Tramuntana, que
dificulta la penetració dels vents de component NW, mentre que els del SW (Llebeig)
i NE (Gregal) i E (Llebeig i embat) arriben sense cap dificultat, aportant vents càlids
i amb aerosol marí en alguns casos.
Les temperatures presenten un mínim cap el gener - febrer, amb una
temperatura mitjana de 11.5 - 12.1ºC, i un màxim al juliol - agost, amb una
temperatura mitjana de 24,6 – 25,9ºC. Això fa que els hiverns siguin suaus i els
estius calorosos. La temperatura mitjana anual és de 17,6 ºC, la màxima és de 30,7 ºC
i la mínima de 6,9 ºC.
Les humitats relatives dels vents són molt elevades, amb una mitjana anual de
71%, però hi ha una gran oscil·lació entre la humitat màxima mitjana que és de
89,4% i la mínima, que és de 48,8%. Això dóna peu a la marcada estacionalitat de les
precipitacions.
El mes més plujós és l’octubre, amb una mitjana de 100 - 150 mm segons la
ubicació de l’observatori, i el mes sec és el juliol, amb una precipitació mitjana de 6 10 mm. La precipitació mitjana anual és de 600 – 700 mm, a la zona.
Cal destacar l’elevada influència de l’embat, o vent marí, que afecta la
vessant Est del puig, incrementat l’efecte de sequera de la zona, fet que es pot veure
en l’elevat gradient de canvi en les comunitats vegetals existents.
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B3. Accessibilitat
Es pot accedir a la finca pública des de quatre punts diferents (veure ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.):
Des del poliesportiu passant pel cementiri municipal, via més propera al
nucli urbà de Pollença, freqüentada per vianants i esportistes, pel fet que
comunica amb el municipi a través d’un semàfor en la carretera Palma Port de Pollença PM-220. Permet un accés rodat. Situat a l’oest de la
finca.
Des de la carretera PMV-220-2, situat al sud de la finca via que
comunica amb una zona d’elevada densitat d’habitatges vacacionals.
Permet un accés rodat. Comunicat amb l’anterior generat un accés
directe entre les carreteres anteriors.
Del camí de cal Xino, situat al nord de la finca. Accés exclusivament
peatonal, actualment fora d’ús, però existent.
Des del camí de Can Totxa (o la Terra Nova), situat a l’est de la finca,
actualment fora d’ús, però existent.

B4. Ús residencial proper
Existeix al municipi de Pollença en general una elevada quantitat de
residències vacacionals en zona rústica. Un bon exemple d’aquest fenomen es pot
trobar en les immediacions de la zona d’estudi, on s’han pogut comptabilitzar fins a
204 edificacions amb ús residencial (veure Taula 2) , sense entrar a quantificar si són
temporals o durant tot l’any.
Franja de distàncies

Nombre de vivendes aïllades

0-200 metres

36

200-400 metres

31

400-600 metres

57

600-800 metres

64

800-1000 metres

16

Total 0-1000 metres

204

Taula 2: Nombre d’edificacions amb probable ús residencial segons la
seva distància al perímetre de la Finca Pública. Font: Elaboració
pròpia.
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Aquesta elevada quantitat de vivendes properes, així com la posició elevada
del Puig respecte al pla d’ubicació de les mateixes dóna lloc a un possible conflicte
amb usos que puguin generar contaminació acústica o susceptibilitat social si aquests
usos són suficientment intensius.
Respecte a la magnitud de la contaminació acústica ha estat realitzat un
mostreig qualitatiu (n=27 mostres) amb 3 estacions de mostreig i 3 punts de
detonació i 3 detonacions per punt. Els resultats del mateix mostreig qualitatiu han
estat que el soroll generat és per tots els punts inferior als límits legals, i molt inferior
a la contaminació de fons de fonts properes, com és el cas del polisportiu.
No obstant, es remarca la necessitat d’un estudi acústic complet en el cas que
la intensitat en l’ús de la zona cinegètica sigui elevada, per tal d’establir, si escau,
limitacions a la mateixa.

C. Descripció biològica
El Puig de Santuïri en tot el seu conjunt és un espai natural amb representació
de les comunitats autòctones de l’illa de Mallorca, trobant tant alzinar com garriga,
amb alternança de pi blanc, tot això en una superfície considerablement reduïda, fet
que li confereix una especial riquesa biològica (¡Error! No se encuentra el origen
de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Aquest apartat de l’estudi s’ha realitzat sobre bibliografia i dos mostrejos de
camp. Es tracta d’una aproximació qualitativa, sense que es pugui considerar que les
dades sobre espècies siguin llistes tancades.

C1. Flora
La comunitat vegetal del Puig de Santuïri és en conjunt una barreja de dues
comunitats típicament mediterrànies, l’alzinar i la màquia, que es podria atribuir a un
retrocés de l’alzinar per degradació de l’entorn. No obstant, en aquest cas es veu com
les dues comunitats conviuen i s’expandeixen en equilibri. Es tracta, així d’una
interfase de comunitats, en la qual el tret més destacable és l’elevada biodiversitat
que presenta..
Com mostra el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., sobre la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., les dues comunitats existents
en la zona del Puig de Santuïri, referides per la directiva 92/43/CEE, són:
– Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae
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–

Oleo-Ceratonion (fruticedas de Euphorbia dendroides):
Correspon a la vegetació zonal de la subzona xerotèrmica de la
Mediterrània, en les elevacions més baixes (regions
costaneres). Són boscos baixos, màquies i garrigues que fan la
funció de clímax a les contrades mediterrànies calentes i poc
plujoses. Els elements florístics que caracteritzen aquestes
formacions són l'olivera i el garrofer.

De forma sintètica es pot resumir aquest punt en que es tracta d’una zona en
reestructuració a causa de la desaparició de pastures, en la que avança tant el pinar
com l’alzinar, tot i que el primer ho fa amb major velocitat. És un estadi no climàcic,
excepte en el cim i la vessant S elevada, on la màquia si representa una comunitat
climàcica. En la zona baixa s’ha de fomentar l’alzinar per reduir el perill d’incendi.
Mostra d’aquesta evolució forestal cap al bosc dens és la comparació entre els
mapes 2 i 2.A, en els quals es pot veure un important avenç en la superfície arbrada,
a causa de l’abandonament de l’explotació de la finca.
A continuació es detallaran les espècies trobades en l’observació de camp de
la finca per a cada una de les comunitats vegetals, complementàriament es pot
consultar el catàleg de flora de la Conselleria de Medi Ambient corresponent a la
parcel·la del Puig de Santuïri (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

a) Zonificació del Puig per comunitats vegetals
Comunitat
Alzinar
Degradat
Màquia
Pinar
Transició
Total

Superfície (ha)
6,9
1,0
18,1
9,5
8,8

(%)
15,5
2,2
41,1
21,4
19,8

44,2

100,0

Taula 3: dades quantitatives de la cartografia de comunitats vegetals
actuals extreta de mostrejos propis reflectits en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.. Font: Elaboració pròpia.

Comunitats vegetals

Superfície
(m2)

Superfície
(Ha)

(%)

Sense catalogar

116776

11,7

26,36

Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae
Oleo-Ceratonion (fruticedas de Euphorbia
dendroides)
Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae

201204

20,1

45,42

124221

12,4

28,04

739

0,1

0,17
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Total

442940

44,3

100,00

Taula 4: dades quantitatives de la cartografia de comunitats vegetals
referides en la directiva 92/43/CEE Font: Ministeri de Medi Ambient,
a través de la Conselleria de Medi Ambient. Elaboració pròpia.

Comunitats vegetals

Superfície (m2)

Superfície (Ha)

(%)

Alzinar

3703

0,4

0,84

Alzinar amb pi blanc

179650

18,0

40,56

Conreus

13434

1,3

3,03

Ullastrar

246153

24,6

55,57

Total

442940

44,3

100,00

Taula 5: dades quantitatives de la cartografia de comunitats forestals
extreta de la cartografia 1:25.000 de sistema forestal any 1996.
Superposició a àmbit del Puig determinat en cartografia del Cadastre
municipal de Pollença. Font: Conselleria de Medi Ambient. Elaboració
pròpia.

b)Comunitat 1: Alzinar
L’alzinar balear és un bosc escleròfil i esponerós on l’arbre dominant és
l’alzina (Quercus ilex), acompanyada d’una gran quantitat d’arbustos i lianes de fulla
perenne. Ocupa aproximadament 6,8 Ha del Puig, el que representa el 15,35 % de la
seva superfície (veure
Taula 3).
Les observacions de camp han mostrat la presència al Puig de Santuïri de les
següents espècies (Taula 6), com les més representatives i abundoses de la
comunitat:
Nom popular
Arbocera
Mata
Lletrera
Cirerer de Betlem
Espinaler
Esparreguera d’ombra
Mareselva
Rogeta
Aladern
Aladern de fulla estreta
Marfull
Murta

Nom científic
Arbustus unedo
Pistacia lentiscus
Euphorbia dendroides
Ruscus aculeatus
Crataegus monogyna
Asparagus acutifolius
Lonicera implexa
Rubia peregrina
Rhamnus alaternus
Phillyrea angustifolia
Viburnum tinus
Myrtus communis

Espècie protegida
Decret 24/92
Decret 24/92
Decret 24/92
Decret 24/92
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Falguera
Rapa de frare
Rapa de Porc
Gramínies

Pteridium aquilinum
Arisarum vulgare
Cyclamen balearicum
-

Conveni de Washington
-

Taula 6: espècies típiques i representatives de l’alzinar, presents al
Puig de Santuïri. Font: Elaboració pròpia. Herbari virtual UIB.

Cal esmentar en aquest apartat el decret 130/2001, de protecció dels alzinars,
determina en la seva cartografia la protecció d’una part de la finca de Santuïri,
corresponent a l’alzinar núm. 78 de l’illa de Mallorca.
Inclusió en la figura
d’alzinar protegit

Superfície (m2)

Superfície (Ha)

(%)

No inclosa

324907

32,5

73,35

Alzinar núm. 78

118033

11,8

26,65

Total

442940

44,3

100,00

Taula 7: dades quantitatives de la cartografia de delimitació dels
alzinars extreta del Decret 130/2001. Superposició a àmbit del Puig
determinat en cartografia del Cadastre municipal de Pollença. Veure
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Font: Conselleria de
Medi Ambient. Elaboració pròpia.

Aquesta és la comunitat climàcica en les cotes baixes del Puig de Santuïri,
comunitat mot rica i especialment resistent als incendi forestals, per la poca
combustivitat de l’espècie principal, l’alzina, i la capacitat de rebrotada de la majoria
d’espècies del sotobosc, menys dens com major és l’estat de maduresa de l’alzinar.
No es pot determinar amb fermesa si es troba en recessió o avanç. No obstant,
l’elevada quantitat de plàntules i plançons fan pensar que pugui estar guanyant
superfície, en un equilibri dinàmic amb el pinar, en estadis inicials de la successió de
comunitats.

c) Comunitat 2: Pinar
Es tracta d’una comunitat de màquia amb pi blanc (o pinar, conegut
popularment) també molt abundosa a l’illa. Actualment, i històricament, està
desplaçant l’alzinar on aquest ha sofert pertorbacions, a causa del seu creixement
més ràpid, essent millor competidor en condicions de sol i estrès hídric.
Les espècies més característiques que s’hi troben són:
Nom popular
Pi Blanc

Nom científic
Pinus halepensis

Espècie protegida
-
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Mata
Argelaga
Garballó
Ullastre
Lletrera
Orquídies
Gramínies

Pistacia lentiscus
Ulex parvifolius
Chamaerops humilis
Olea europaea var. Sylvestris
Euphorbia dendroides
Família Orchidiaceae
-

Decret 24/92
Decret 24/92
-

Taula 8: espècies típiques i representatives de la màquia amb pi blanc,
presents al Puig de Santuïri. Font: Elaboració pròpia. Herbari virtual
UIB.

En el Puig de Santuïri es poden observar dues subcomunitats, segons les
seves classes diamètriques: un pinar vell (amb una classe diamètrica predominant
DBH>40 cm) i un pinar més jove (classe diamètrica predominant DBH<40 cm), fruit
de la colonització de nova superfície.
Aquest és el tret més destacable, que el pinar, en algunes zones, està
colonitzant superfície abans destinada a pastures o bé explotada forestalment, que
actualment es troba fora d’explotació.
Respecte a aquesta comunitat s’han de destacar dos riscos potencials que la afecten.
El primer és la coneguda processionària (Thaumetopoea pytiocampa). La
cartografia d’afectació en el 2003, de la Conselleria de Medi Ambient (veure el
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) mostra una elevada afectació
(el 40,56 % del total del Puig) en el nivell 2, fet que implica un elevat potencial
d’increment de la població, per trobar-se en un estat latent avançat, que davant d’una
debilitació generalitzada del pinar (per qualsevol factor extern: tempestes, estrès
hídric, etc.) pot experimentar una explosió demogràfica.
Cal remarcar que l’evolució real de la població dependrà especialment dels
tractaments aplicats des de la Conselleria de Medi Ambient, tals com fumigacions i
altres, fet que pot fer oscil·lar considerablement la població.
La segona amenaça fa referència a la possibilitat d’incendi forestal provocada
per l’abundant sotobosc existent, així com per la continuïtat de la massa forestal,
especialment en l’estrat arbustiu, fruit ambdues de la no gestió en els darrers anys.
Segons la Taula 9,que es correspon amb el ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., el 97 % de la superfície del Puig presenta un risc molt
elevat d’incendi, fet que haurà de ser tingut molt en compte en el disseny de mesures
de gestió al respecte.
Especialment important és l’eliminació de la connectivitat forestal entre el
sotobosc de propietats colindants, possible origen del foc, així com l’habilitació de
zones de seguretat al voltant dels camins i itineraris, estimables en uns 10 metres
d’amplada a cada costat.
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Risc d’incendi (sobre 5)
Nul
Nivell 4
Total

Superfície (m2)
13434
429506
442940

Superfície (Ha)
1,3
43,0
44,3

(%)
2,93
97,07
100,00

Taula 9: Risc categòric d’incendi. Font: Conselleria de Medi Ambient.
2003.

d)Comunitat 3: Zona de transició entre 1 i 2.
Es tracta d’un espai intermig on hi conviuen en competència espècies pròpies
de cada una de les anteriors comunitats. Aquest fet es pot observar especialment en la
barreja de les castes d’arbusts que es troben en el sotobosc d’aquesta zona.
Respecte a aquesta comunitat mixta de màquia amb pi (o pinar, conegut
popularment) i alzinar, cal fer algunes consideracions2 que seran determinants en la
proposta de gestió.
En les comunitats amb l'alzina i el pi blanc com a espècies dominants, l'alzina
és una espècie tolerant a l'ombra, de creixement lent, que rebrota vigorosament
després de pertorbacions i constitueix boscos on és l'única espècie dominant. El pi
blanc és una espècie no rebrotadora, intolerant a l'ombra, de creixement ràpid, més
resistent a la sequera que l'alzina, i generalment associada a indrets xèrics o
pertorbats. Els boscos purs i mixtos d'ambdues espècies dominen extenses àrees de la
regió mediterrània, seguint gradients de composició i estructura determinats per
factors topogràfics i edafoclimàtics, i pel temps passat des de l'última pertorbació
Els canvis de composició i estructura dels boscos d'alzina i pi blanc tenen lloc
al llarg del gradient de disponibilitat hídrica. En l'extrem sec d'aquest gradient
(menys de 400 mm de precipitació anual), el pi blanc forma boscos monoespecífics,
en els quals la densitat de plàntules de pi decreix des de les exposicions nord a les
sud, seguint les variacions d'humitat del sòl. En l'extrem oposat del gradient, l'alzina
es converteix en l'espècie dominant. En les zones intermèdies, la proporció
d'ambdues espècies varia segons l'orientació i l'altitud: la major proporció de pi es
dóna en les orientacions sud, mentre que la d'alzina es dóna en les orientacions nord;
d'altra banda, la densitat i l'àrea basal d'alzina augmenten amb l'alçada, contràriament
al que succeeix en el pi.
La dinàmica d'aquests boscos mixtos també ve determinada pels canvis
temporals en el tancament de la coberta (és a dir, en la recuperació de la cobertura
arbòria després de pertorbacions). En aquest sentit, la proporció de pi blanc augmenta
en els rodals als quals arriba molta llum (com a conseqüència de pertorbacions
2

Extret de www.creaf.uab.es/cat/llibre_recerca
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recents), mentre que la regeneració d'alzina s'incrementa sota cobertes parcialment
tancades.
Per a l'alzina, els ambients més favorables per a la germinació dels aglans no
coincideixen amb els més favorables per a la supervivència i creixement de les
plàntules. L'ombra té efectes beneficiosos per a la germinació i supervivència inicial
de les plàntules, però també té efectes negatius, entre els quals s'inclou la
insuficiència de llum pel creixement. La densitat de plàntules d'alzina augmenta en
alzinars antics, com a resultat del considerable increment en el reclutament de
plàntules joves. Tanmateix, el reduït creixement de les plàntules a causa dels baixos
nivells de llum en rodals antics provoca que les distribucions d'edats de plàntules en
aquests boscos canviïn dràsticament, perquè la majoria dels plançons de certa edat
moren.
La conseqüència de tot això és que, en els alzinars, la regeneració té un coll
d'ampolla just en aquesta etapa de plançó, fet que impedeix una regeneració
avançada vigorosa i la renovació del bosc quan es produeix la nova pertorbació.
Així, com a conclusió respecte a les pràctiques de gestió a tenir en compte, és
recomanable la pràctica, especialment durant els primers anys de gestió, d’estassades
selectives deixant plançons d’alzina més o menys aïllats, de forma que els arribi
suficient llum. Si no hi ha plançons es pot deixar ombra per facilitar la germinació.
Eliminació de rama baixa de pi i alzina, per evitar un excés d’ombra i un tancament
forestal.
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e) Comunitat 4: Màquia
És la vegetació corresponent a la part alta del Puig, i al vessants E i S, típica
de zones amb sòls pobres i escassa pluviositat. Essent la zona de la carena , i la
vessant E, les més afectades pels vents, aquests tipus de plantes són de tipus més
aviat arbustiu. S’hi troben freqüents ullastres, i la majoria de les estepes que es crien
en ambients àrids i assolellats. Les espècies més típiques d’aquesta zona són les
següents

Nom popular
Ullastre
Carritxera
Porrassa
Murta
Mata
Garballó
Garrover
Argelaga
Aritja

Nom científic
Olea europaea
Ampelodesmos
mauritanica
Asphodelus aestivus
Myrtus communis
Pistacia lentiscus
Chamaerops humilis
Ceratonia siliqua
Ulex parvifolius
Smilax aspera

Espècie protegida
Decret 24/92
Decret 24/92
-

Taula 10: espècies típiques i representatives de la màquia, presents al
Puig de Santuïri. Font: Elaboració pròpia. Herbari virtual UIB.

Aquesta comunitat és el clímax en aquest tipus d’ambient, pel que les
pràctiques de gestió en aquest sector han de tendir a la conservació del seu estat
actual, amb aclarides no massives ni lineals i contínues en cas de crear itineraris
d’accés o similars.

f) Orquídies
En l’àmbit del Puig de Santuïri, tot i que no hagin estat mostrejades en el
present estudi, es coneix de l’existència d’espècies de la família ORCHIDACEAE,
inclosa íntegrament en el Catàleg Balear d'Espècies Vegetals Amenaçades creat pel
decret 24/92.
Les mesures de gestió que s’adoptin han de tenir en compte aquestes espècies,
per la qual cosa han de ser no massives, i selectives amb les mateixes.
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g) Endemismes
Cal destacar en aquest apartat la presència destacada d’un endemisme, el pa
porcí o rapa de porc (Cyclamen balearicum), espècie que es troba present al Conveni
de Washington sobre comerç internacional d'espècies vegetals.
Ídem a l’apartat anterior respecte a les mesures de gestió no massives.

C2. Fauna
Aquest punt ha estat elaborat amb observació de camp completada amb
bibliografia, pel fet que en els mostrejos de camp no han pogut ser observades
algunes espècies segons la seva etologia, pel fet de ser nocturnes o migratòries.
Pel fet que el Puig de Santuïri és una apèndix de la Serra de Tramuntana, una
de les zones de major riquesa botànica i on es conserva una gran part de la fauna
insular, és refugi de diferents espècies catalogades, algunes de les quals es mostren a
continuació.
S’inclou una valoració de la importància per a la conservació de les diferents
espècies, d’acord amb les categories especificades en el catàleg d’espècies del recull
de Biodiversitat de les Finques Públiques de la Conselleria de Medi Ambient.
S’expressa amb dos indexs:
- Interès intrínsec de l’espècie:
A- Espècie amenaçada
B- Espècie vulnerable i/o protegida legalment (s’hi inclouen tots
els endemismes balears)
C- Espècies no amenaçades, d’àmplia distribució
-

Viabilitat de la població local:
1- Viable dintre de la finca pública
2- Viable incloent altres àrees
3- Insuficient com a unitat de conservació
4- Espècie rara, clarament inviable en aïllament
5- Espècie de presència només esporàdica

a) Aus
Nom Comú

Nom Científic

Milana reial
Xoriguer
Falcó marí

Milvus milvus
Falco tinnunculus
Falco eleonorae

Règim més
probable

Valoració

Zona de campeig

B-3
B-3
A-4
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Falcó pelegrí
Perdiu
Cega
Gavina
Tudó
Tórtera
Esparver
Òliba
Mussol reial
Mussol
Falzia
Falzia reial
Abellerol
Falcó vesper
Aguilot
Voltor negre
Ull de bou
Reietó
Busqueret de capell
Busqueret de coa llarga
Busqueret de cap negre
Gall de Sant Pere
Formiguer
Corb
Cadernera
Pinsà
Gafarró
Passarell
Verderol
Caçamosques
Ropit
Rossinyol
Coaroja de barraca
Coaroja
Bitxac
Merla
Tord
Estornell
Cap-ferricó
Teulader
Cap-xerigany
Titina sorda
Xàtxero blanc
Cabot

Falco peregrinus
Alectoris rufa
Scolopax rusticola
Larus cachinnans
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Haliaetus pennatus
Tyto alba
Asio otus
Otus scops
Apus apus
Apus melba
Merops apiaster
Pernis apivorus
Buteo buteo
Aegypius monachus
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Sylvia atricapilla
Sylvia sarda
Sylvia melanocephala
Upupa epops
Jynx torquilla
Corvus corax
Carduelis carduelis
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Acanthis cannabiana
Carduelis chloris
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Sturnus vulgaris
Parus major
Passer domesticus
Lanius senator
Anthus pratensis
Motacilla alba
Delichon urbica

Zona de campeig

Zona de campeig
Nidificant
Nidificant

A-4
C-1
C-3
C-2
C-2
C-3
B-3
B-3
B-3
B-1
B-4
B-2

Zona de campeig
Zona de campeig
Zona de campeig

Nidificant
Nidificant
Nidificant

Nidificant

Nidificant
Nidificant
Nidificant

Nidificant
Migrant
Migrant

B-2
B-3
B-2
B-2
B-1
B-3
B-3
B-3
B-2
B-2
B-2
B-2
B-2
B-2
B-2
B-2
B-3
B-2
B-1
B-2
C-2
B-2
C-1
B-3
B-4
B-2
B-2
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Orenella

Hirundo rustica

B-2

Taula 11: Ornitofauna potencial de la zona de Santuïri, basada en
bibliografia. Veure ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
Conselleria de Medi Ambient.

b)Mamífers
En el cas dels mamífers, en la zona de campeig cal esmentar presencia de les
següents espècies, segons el que es coneix de l’existència històrica recent, i pel
Cataleg de Biodiversitat de les Finques Públiques de la Conselleria de Medi
Ambient.
Nom comú
Conill
Ratolí de rostoll
Ratolí de camp
Rata traginera de camp
Mart
Eriçó
Geneta

Nom Cientific
Oryctolagus cuniculus
Apodemus sylvaticus
Mus spretus
Rattus rattus
Martes martes
Atelerix algirus
Genetta genetta

Valoració
C-1
C-1
C-1
C-1

Taula 12: mamífers potencials de la zona de Santuïri. Font: Catàleg de
Biodiversitat de les Finques Públiques . Conselleria de Medi Ambient.

Es coneixen també dues problemàtiques a tenir en compte en la gestió:
–

–

L’existència del moix comú (Felix catus), en una colònia
d’animals castrats i baix control del Refugi d’animals de
Pollença, immersos en un programa LIFE de conservació del
Voltor Negre.
L’existència de rates comuns a causa de la deficient gestió dels
residus en les instal·lacions de les cotxeres municipals, espècie
a eliminar pel seu efecte sobre les poblacions d’aus.

c) Invertebrats
La fauna invertebrada és prou nombrosa i variada a les comunitats vegetals
representades al Puig. En són exemples remarcables l’escarabat de sang (Timarcha
balearica) endèmic, el banyarriquer (Cerambyx cerdo), i moltes altres espècies més
comuns, com el grill (Grillus campestri).
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Cal esmentar que els mostrejos de camp realitzats per aquest estudi han estat
fets el mesos de setembre i octubre de 2004, pel que la varietat que s’ha pogut
observar ha estat molt menor que en altres èpoques.
Per altra banda, s’ha de destacar l’existència (Veure ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.) de processionària del pi (Thaumetopoea pytiocampa),
amb afectacions estimades en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.
Nivell d’afectació
Sense afectació
Nivell 2
Total

Superfície (m2)
263291
179649
442940

Superfície (Ha)
26,3
18,0
44,3

(%)
59,44
40,56
100,00

Taula 13: dades quantitatives de la cartografia del Pla de Control de la
Processionària 2003. Superposició a àmbit del Puig determinat en
cartografia del Cadastre municipal de Pollença. Font: Conselleria de
Medi Ambient. Elaboració pròpia.

S’ha descrit per àrees properes l’existència de poblacions considerables de
banyarriquer del pi (Monochamus galloprovincialis). La biologia d’aquest insecte de
la família dels Cerambicidae no ha pogut ser determinada amb prou claredat. Pel que
sembla, es tracta d’un insecte amb tendències necròfagues, fet que només afectaria a
pins en avançat estat de degradació o mort. No obstant, podrien donar-se efectes
sinèrgics amb la processionària descrita anteriorment, en el cas que no siguin
necròfags estrictes, pel que el pinar ha de ser una comunitat a substituir en zones de
comunitat de transició per altres amb major valor ecosistèmic i menor probabilitat de
riscs o malaltia.

d)Rèptils i amfibis
En referir-nos als rèptils de la garriga i l’alzinar cal fer referència, en el cas de
la garriga mallorquina, la presència abundant del dragó (Tarentola mauritanica)
entre les pedres.
També cal esmentar la probable presència del Calàpet (Bufo viridis) per la
proximitat amb el torrent de Sant Jordi, i pel fet de que aquest pot viure en ambients
amb basses eventuals, com pugui ser el cas d’alguna concavitat càrstica, ubicable
preferentment en la zona nord de la Finca de Santuïri, en l’alzinar més proper a
torrent.
Nom popular

Nom científic

Calàpet

Bufo viridis

Espècie protegida
RD 439/1990 de catàleg
nacional d’espècies
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Dragó
Serp de garriga

Tarentola mauritanica
Macroprotodon
cucullatus

amenaçades
RD 439/1990
-

Taula 14: rèptils i amfibis potencials i probables de la zona de Santuïri,
basat en bibliografia.

Igualment, és possible la presència de la Serp de garriga (Macroprotodon
cucullatus) bastant estesa a Mallorca. Viu a pinars clars, garrigues i conreus, fins als
800 m d’altitud. Alimentació d’insectes i especialment de rèptils, sense suposar perill
per l’avifauna.

D. Descripció de l’estatus legal
La finca del Puig de Santuïri, propietat de l’Ajuntament de Pollença, està
inscrita en el catàleg de monts d’utilitat pública amb el codi 16, en relació a la llei
43/2003.

D1. Normativa de protecció de l’entorn
(1) Decret 46/1988, de 28 d’abril, declarant
protegides a tot l’àmbit de les Illes Balears diverses
espècies de vertebrats (BOIB nº 57, de 12 de maig).
Aquesta normativa fixa un nivell de protecció legal per a les espècies
esmentades en l’apartat corresponent(Fauna, pàgina 19), per la qual cosa qualsevol
pràctica que es proposi haurà de tenir aquests valors presents, especialment en
l’apartat de caça

(2) Decret 24/1992, de 12 de març, pel qual
s’estableix el Catàleg d’Espècies Vegetals Amenaçades
(BOIB nº 81, de 7 de juliol)
Aquesta normativa fixa un nivell de protecció legal per a les espècies
esmentades en l’apartat corresponent (Flora, pàgina 11), per la qual cosa qualsevol
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pràctica que es proposi haurà de tenir aquests valors presents, especialment en
l’apartat de gestió forestal i manteniment.

(3) Llei 1/1991 de protecció urbanística dels espais
naturals.
Fixa en el seu articulat la protecció genèrica de totes aquelles comunitats en
les que l’alzina sigui predominant. El Puig de Santuïri no correspon a cap tipus
d’espai catalogat.

(4) Real Decret 1997/1995 de 7 de desembre, relatiu a
la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i
flora silvestres, transposició de la Directiva 92/43/CEE,
de 21 de maig de 1992
Aquest Real Decret cataloga hàbitats, alguns dels quals tenen representació
en la finca del Puig de Santuïri, com es mostra a la cartografia i en l’apartat de Flora.
No obstant, la finca no ha estat declarada LIC ni ZEPA, amb la qual cosa queda fora
d’aquesta figura de protecció.

(5) Decret 130/2001, BOIB nº149 de 13-12-2001 de
delimitació cartogràfica 1:5000 de la zona d’alzinars
protegits.
Tal i com es mostra en el ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., i en la corresponent Taula 5, el 26,65% de la superfície del Puig (11,8 Ha)
es troben dins la delimitació cartogràfica de l’alzinar núm. 78 de Mallorca.

(6)

Llei de Monts 43/2003, de 21 de novembre.

Delimitació topogràfica dels Monts, article 21, de delimitació de monts
públics.
El llindament dels monts públics es podrà iniciar d’ofici pels titulars
(Ajuntament de Pollença) o per l’òrgan forestal (Conselleria de Medi Ambient).
Cal notar que la gran majoria de particulars amb darreres a la comuna han
instal·lat tancaments o similars tot ampliant el seu domini privat a costa d’envair la
muntanya pública.
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(7) Ordre del Conseller de Medi Ambient de 10 de
juny de 2005 sobre caça. (BOIB nº 92, de 18 de Juny).
L’ordre de vedes fixa un MÀXIM de 5 Ha de camp d’ensinistrament de cans.
No obstant, en el cas que es redacti el Pla Tècnic del Vedat Municipal, aquesta
superfície es podrà incrementar al màxim zonificat en el Pla de Gestió, d’acord amb
l’article 11 de la mateixa.
A més, fixa que s’autoritzen els camps d’ensinistrament de cans a partir de l’1
de juny, sols és possible l’autorització abans d’aquesta data en cas que aquest estigui
convenientment tancat en tot el seu permetre, d’acord amb l’article 6 de la mateixa.

D2. Pla Territorial Insular de Mallorca
Aquest document es troba actualment en fase d’aprovació inicial, en el qual
es determina el Puig de Santuïri com a AANP En el mateix es fixa una graella d’usos
no permesos, un extracte de la qual es cita a continuació.

a) Activitats de caràcter extensiu
Ús permès
Definició: Són les pròpies de les explotacions agràries, ramaderes i forestals, i
d’altres com l’apicultura i similars, caracteritzades pel seu caràcter extensiu,
siguin de secà o de regadiu. Estaran destinades a preparar la terra per a
l’obtenció dels conreus agrícoles, de les pastures i farratges o dels forestals i
l’activitat cinegètica a vedats no intensius.
Inclouen les construccions necessàries per desenvolupar les diferents tasques
lligades a l’explotació. Aquestes hauran d’incorporar els criteris d’integració
ambiental i paisatgístic d’aquestes Directrius d’Ordenació Territorial.

b)Protecció i educació ambiental
Ús condicionat segons la norma 15.3.4.4
Definició: Són les activitats pròpies de la protecció i l’educació ambiental. Comprèn
les instal·lacions necessàries per dur-les a terme: habilitació de camins i
accessos, instal·lacions d’observació, centres d’interpretació, aules de la
natura, granges escola, passos sobre rierols o torrents, miradors i similars.

PLA DE GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA FINCA DEL PUIG DE SANTUÏRI

D3. Conclusió normativa
Únicament és permès un ús cinegètic no intensiu, la qual cosa descarta la
instal·lació d’un camp de tir fix o qualsevol varietat esportiva que impliqui una
intensitat en l’ús o la construcció d’instal·lacions específiques.
No obstant, sí tenen lloc instal·lacions necessàries per dur a terme activitats
pròpies de protecció i educació ambiental, incloent aules de natura.
Les instal·lacions de camps de tir segons la definició d’eventuals existent en
la normativa, si poden tenir lloc en l’espai de la Finca de Santuïri segons la
legislació, tenint en compte totes les limitacions existents derivades de la resta de
normativa citada.
El Servei de Gestió Forestal de la Conselleria de Medi Ambient informa
negativament respecte al tancament de la finca del Puig de Santuïri. Donat que a
l’article 6 de l’Ordre del Conseller de Medi Ambient de 10 de juny de 2005 sobre
caça, es fixa que el camp d’ensinistrament de cans ha de disposar de tancament, una
instal·lació d’aquestes característiques sols es podrà autoritzar a partir de l’1 de juny.

E. Descripció dels usos actuals i històrics
En aquest apartat es fa una valoració dels usos existents, potencials i extingits,
així com una aproximació a la seva compatibilitat.

E1.

Recol·lecció

Històricament, el Puig ha estat un lloc comunal de recol·lecció de bolets,
especialment esclata-sangs i picornells, sense que actualment es pugui constatar una
elevada freqüentació d’aquest ús.
Aquest ús es considera compatible sempre en funció de l’escala a la que es
desenvolupi, és a dir, sempre i quan no es doni una explotació a nivell comercial o
equivalent.

E2.

Pastura i cria de ramats
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Històricament, la zona del Puig de Santuïri ha estat una comuna per a usos
forestals i de pastura. Més recentment, existeixen experiències no documentades
sobre pràctiques de pastures amb la finalitat d’evitar un continu en la massa forestal.
Val esmentar que la introducció de ramaderia de forma estable (ovelles o
cabres) és una metodologia de control del sotobosc que presenta enormes dificultats,
ja que el control que requereix aquest, a part del cost i l’impacte que puguin arribar a
suposar els tancaments preventius (altres espècies, paisatgístics) és desproporcionat
als resultats.
El cost de manteniment (vigilància, control, abeurament, manescalia, control
de natalitat, malalties, defuncions, assistència als parts...) trava la viabilitat del
control del sotobosc per ramat. Fent que sigui més pràctic, econòmic i efectiu, tot i
que no tan romàntic ( i, discutiblement, més sostenible), l’ús i contractació de la mà
d’obra humana amb llur maquinària lleugera: desbrossadores i màquines de poda
ràpida.
Així, en síntesi, aquest ús es recomana exclusivament de forma eventual,
sense que en cap cas hi pugui haver un ramat resident. No obstant, es podria
considerar apte una baixa densitat d’animals residents, al voltant de les 0,25
cabres/ha, densitat que garanteixi una recuperació de la flora existent, condicionat a
l’adequació de la infrastructura de la finca.

E3.

Abocador

Històricament, el Puig de Santuïri, concretament en la zona contigua a l’àrea
recreativa actual, havia estat una zona d’abocament i crema de residus sòlids urbans,
pràctica actualment eliminada i ajustada a la normativa vigent.
No obstant, cal esmentar que en aquella zona pot haver-hi un punt de
contaminació de sòl i aigües subterrànies donada l’existència de cendres i restes de la
combustió dels RSU abans esmentats.
Aquest ús és incompatible, tot i que actualment ja es troba extingit.

E4.

Ús industrial

Actualment existeixen les instal·lacions de les cotxeres municipals del servei
de recollida de residus, les quals es troben en un estat de manteniment deficient,
especialment pel que fa a la dispersió de residus i a la eliminació de les aigües de
neteja interior dels vehicles.
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Aquest ús hauria de ser incompatible amb els altres esmentats en aquest
apartat. No obstant, el fet que les instal·lacions ja es trobin construïdes i en
explotació fa poc viable el seu desmantellament, solució que seria la òptima.
Aquest ús necessita ser regulat, especialment amb el control de l’accés a les
instal·lacions, donat que es donen aportacions de residus i abocaments per part de
particulars.
Igualment és necessària una adequació de les instal·lacions de neteja a la
legislació vigent sobre abocaments d’aigües residuals.

E5.

Planter d’orquídies

Aquest ús respon a una proposta puntual provenint d’un particular interessat en la
conservació d’aquesta família florística, sense comptar amb cap tipus de projecte ni
proposta viable a mig termini.
La zona pilot de sembra es troba a la part baixa, just a la falda del puig situada
entre les cotxeres i la zona d’esplai, i el camí de can Totxa. Cal tenir en compte que
el ramat que pasturava d’antuvi, a lloure per tot el puig, fou retirat per tal d’evitar el
perill de malmetre el planter d’orquídies, aproximadament cap a l’any 2000.
Aquesta proposta no és viable, tot i que l’ús sigui compatible, a causa de que
el mètode seguit no és adequat per a la conservació de les espècies, pel fet que
necessiten un manteniment constant, especialment pel rec.

E6.

Caça

La zona del Puig de Santuïri es troba inclosa en el vedat municipal, número
de registre 11362 en la Conselleria de Medi Ambient, des de la seva constitució l’any
2000-01.
És una zona de caça menor, sense que hi hagi constància d’una freqüentació
cinegètica considerable de la zona, segons comunicacions orals de la Societat de
Caçadors de Pollença.
Actualment tota la superfície és susceptible de caça. No obstant, per a la
compatibilització d’aquest ús, que presenta un considerable estigma social a causa de
males pràctiques més o menys aïllades, es recomana una reducció de la zona
cinegètica, declarant-la reserva de caça en el corresponent Pla Tècnic del vedat, així
com en l’Ordenança municipal de gestió del Puig, conservant una part del Puig per a
un ús limitadament més intens en forma de camp d’ensinistrament, compatible en
l’espai i temps amb la resta d’usos.

E7.

Zona d’esplai
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Aquest és un nou ús posterior a la eliminació de l’abocador, adoptat com a
mesura de recuperació de l’entorn, arran d’un conveni de manteniment amb
l’IBANAT, organisme de la Conselleria de Medi Ambient.
Actualment presenta un ús poc freqüent, per tractar-se d’una zona amb pocs
al·licients i pràcticament sense cap difusió, encara que des de fa uns anys s’ha
adequat la zona recreativa amb taules i bancs (veure ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.).
Aquesta zona presenta una complementarietat a l’ús d’educació ambiental,
donat que diversos centres educatius hi organitzen petites excursions, per la seva
proximitat al casc urbà, emprant aquesta zona d’esplai per a xerrades de natura o
zona de berenar

E8.

Atletisme

Aquest és actualment un ús proper, sense que sigui específic de la finca, pel
fet que s’utilitza el recorregut de la Terranova, un circuit que passa per l’interior de la
finca, des del Polisportiu municipal, per interceptar la carretera PMV-220-2.
No obstant, existeix la possibilitat que pugui ser un ús fomentat amb
modalitats de cross per dins els itineraris de la Finca, essent un ús completament
compatible.

E9.

Equitació

Existeix actualment una explotació privada molt propera a la finca pública,
que ha mostrat en diverses ocasions el seu interès en l’ús d’itineraris per la mateixa.
Aquest ús es considera compatible sempre i quan es respectin els itineraris
preestablerts i senyalitzats a l’efecte, que hauran de comptar en el seu disseny i
manteniment la possibilitat de trànsit a cavall, implicant això que algues podes
s’hauran de fer a més alçada que en les zones d’ús peatonal exclusiu.

E10. Altres activitats esportives
Respecte a altres activitats esportives, totes aquelles activitats que impliquin
l’ús de vehicles motoritzats, pel renou dels mateixos i la possibilitat d’abocament de
les diverses substàncies que els motors de combustió duen i utilitzen, es consideren
usos incompatibles.
Per altra banda, esports com el tir amb arc o similars, sempre i quan no
produeixin renou i s’adoptin les mesures de seguretat adients, podrien ser
compatibles. No obstant, no es podrà realitzar cap modificació de la coberta forestal
per al desenvolupament d’aquests usos.
Qualsevol altre ús esportiu serà considerat compatible si es compleix que:
– Pot desenvolupar-se en els itineraris preestablerts.
– No genera un renou per damunt dels altres usos compatibles.
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–
–
–

No implica la modificació de la coberta forestal.
No implica la presència massiva d’usuaris.
No tenen lloc en moments delicats per a la flora o fauna (com
en èpoques de veda)

E11. Educació ambiental i observació ornitològica i de natura
Durant els anys escolars 2003-04 i 2004-05, l’Ajuntament de Pollença
organitzà sortides de camp guiades amb diferents escoles, algunes de les quals foren
en aquesta àrea natural.
Els motius principals són la proximitat al casc urbà i la facilitat d’accés, així
com el fet que sigui de titularitat pública, que implica una major facilitat de gestió i
organització de l’activitat de visita.
Les dificultats que es troba aquest ús és la no adequació actual de la finca a
les necessitats d’aquesta tipologia d’ús, és a dir, no hi ha actualment itineraris de
visita a les diferents comunitats, ni informació dels usos tradicionals o dels valors
naturals.
Aquest es considera un dels usos més importants i necessaris, per totes les
implicacions que una bona educació i formació ambiental poden tenir en el futur.

E12. Zona d’aparcament
Just al costat de l’àrea recreativa existeix una zona plana sense vegetació que
es correspon a l’antic ús d’abocador i en la que recentment s’hi han estacionat els
vehicles, tal i com es veu en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

F. Mesures de gestió actuals
Actualment, les escasses mesures de gestió que tenen lloc en l’àrea d’estudi són:

Ajuntament de Pollença (Àrea de Medi Ambient)
- Ubicació de nius artificials en diverses soques d’arbres (Veure ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.).
IBANAT
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-

Manteniment de l’àrea recreativa
Gestió forestal del perímetre de l’àrea recreativa.
Implantació de punts de recollida selectiva en l’àrea recreativa (veure
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

G. Conclusions del diagnòstic
Localització
– El Puig de Santuïri és visible des de gran part del territori del
municipi. Igualment ofereix unes vistes espectaculars del mateix des
del seu cim.(6)
– La imprecisió en la determinació del seu perímetre, així com la
imprecisa cartografia existent sobre la finca, mostra que la delimitació
de la superfície de la finca pública necessita d’una determinació al
detall i un marcatge in situ.
– Existeixen pertorbacions humanes, la major de les quals és
l’acumulació de residus fems, tant provinents de la gestió municipal,
que utilitza aquesta zona com a magatzem improvisat de materials,
com dels particulars, que aprofiten la manca de gestió per a utilitzar la
zona com a abocador.(6)
Geologia i pendent
– El puig està constituït per roca calcària, la qual dóna lloc a sòls
fisurals amb una elevada proporció de pedregositat i roques,
susceptibles d’erosió a causa de l’elevat pendent en algunes zones. (8)
Accessibilitat
– Presenta quatre accessos, en els quatre punts cardinals, dos d’ells fora
d’ús actualment. (10)
– En general, es tracta d’una zona amb una elevada accessibilitat,
garantint una potencial confluència d’usos diversos, especialment en
cas de crear els itineraris que es proposen en Annex A.
Ús residencial proper
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– Existeix una elevada quantitat de vivendes properes, pel que s’ha de
tenir en compte la surgència d’un possible conflicte amb usos que
puguin generar contaminació acústica o susceptibilitat social si
aquests usos són suficientment intensius.(10)
Descripció biològica: Flora
– Gran diversitat de comunitats vegetals i biodiversitat pel fet que quasi
tota l’àrea d’estudi pot considerar-se com a interfase de comunitats
típicament mediterrànies, la màquia i l’alzinar. (11)
– El Puig en el seu conjunt es tracta d’una zona en reestructuració a
causa de la desaparició de pastures, en la que avança tant el pinar com
l’alzinar, tot i que el primer ho fa amb major velocitat. És un estadi no
climàcic, excepte en el cim i la vessant S elevada, on la màquia si
representa una comunitat climàcica. (11)
– Mostra d’aquesta evolució forestal cap al bosc dens és la comparació
entre els mapes 2 i 2A, en els quals es pot veure un important avenç en
la superfície arbrada, a causa de l’abandonament de l’explotació de la
finca.
– L’alzinar és la comunitat climàcica en les cotes baixes del Puig de
Santuïri, comunitat mot rica i especialment resistent als incendi
forestals, per la poca combustivitat de l’espècie principal, l’alzina, i la
capacitat de rebrotada de la majoria d’espècies del sotobosc, menys
dens com major és l’estat de maduresa de l’alzinar. (13)
– El tret més destacable és que el pinar, en algunes zones, està
colonitzant superfície abans destinada a pastures o bé explotada
forestalment, que actualment es troba fora d’explotació.(14)
– El pinar es troba en una situació d’elevat potencial d’increment de la
població de processionària (que afecta al 40,56 % del Puig en el nivell
2), per trobar-se en un estat latent, que davant d’una debilitació
generalitzada del pinar (per qualsevol factor: tempestes, estrès hídric,
etc.) pot experimentar una explosió demogràfica, esdevenint un
problema de salut pública. (14)
– La segona amenaça és la possibilitat d’incendi forestal provocada per
l’abundant sotobosc existent, així com per la continuïtat de la massa
forestal. El 97 % de la superfície del Puig presenta un risc molt elevat
d’incendi, fet que haurà de ser tingut molt en compte en el disseny de
mesures de gestió al respecte. (16)
– Especialment important és l’eliminació de la connectivitat forestal
entre el sotobosc de propietats colindants, possible origen del foc, així
com l’habilitació de zones de seguretat al voltant dels camins i
itineraris, estimables en un mínim de 10 metres d’amplada a cada
costat.(16)
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– En l’àmbit d’estudi es tenen cites d’espècies de la família
ORCHIDACEAE, inclosa íntegrament en el Catàleg Balear d'Espècies
Vegetals Amenaçades creat pel decret 24/92, per la qual cosa les
mesures de gestió que s’adoptin han de ser no massives, i selectives
amb les mateixes. (18)
– Cal destacar en aquest apartat la presència destacada del pa porcí o
rapa de porc (Cyclamen balearicum), endemisme present al Conveni
de Washington sobre comerç internacional d'espècies vegetals. Ídem a
l’apartat anterior respecte a les mesures de gestió no massives.

Descripció biològica: Fauna
– La ubicació del Puig fa que es pugui considerar un lloc estratègic per
diverses espècies, per la qual cosa és una zona amb elevada
ornitofauna potencial. Aquest fet ha de ser tingut en compte en la
gestió, delimitant zones en les que no existeixi interferència humana.
(19)
– Es coneix l’existència històrica de geneta (Genetta genetta), mart
(Martes martes) i eriçó (Atelerix algirus), totes elles espècies
protegides, pel que es reitera la necessitat de zones sense interferència
humana en la finca.
– Es coneixen també dues problemàtiques a tenir en compte en la gestió:


L’existència del moix comú (Felix catus), en una colònia
d’animals castrats i baix control del Refugi d’animals de
Pollença, immersos en un programa LIFE de conservació del
Voltor Negre.



L’existència de rates comuns a causa de la deficient gestió dels
residus en les instal·lacions de les cotxeres municipals, espècie
a eliminar pel seu efecte sobre les poblacions d’aus.

Descripció de l’estatus legal
– PTM en estat d’aprovació inicial. Caracterització com a Àrea Natural
d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP), amb usos
compatibles restringits.
– Únicament es permet un ús cinegètic no intensiu, la qual cosa descarta
completament un eventual camp de tir fix o qualsevol varietat
esportiva que n’impliqui una intensitat en l’ús.
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– No obstant, sí tenen lloc en l’esmentada normativa instal·lacions
necessàries per dur a terme activitats pròpies de protecció i educació
ambiental, incloent aules de natura.
– L’article 33 de la llei 43/2003 fixa que tots els monts públics han de
comptar amb un instrument de gestió, orientat a manteniment del seu
estat de conservació favorable segons l’article 44 de la mateixa llei
– Cal notar que la gran majoria de particulars amb darreres a la comuna
han instal·lat tot ampliant el seu domini privat a costa d’envair la
muntanya pública. A causa de tota aquesta sèrie de tancaments
desautoritzats es perd el rastre al camí.

Descripció dels usos actuals i històrics
– L’ús ancestral més destacable és el de pastura, sobre el qual cal
destacar que aquest es recomana exclusivament de forma eventual,
sense que en cap cas hi pugui haver un ramat dens resident.
– No obstant, es podria considerar apte una baixa densitat d’animals
residents, al voltant de les 0,25 cabres/ha, densitat que garanteixi una
recuperació de la flora existent, condicionat a l’adequació de la
infrastructura de la finca.
– Cal destacar a més algunes pertorbacions que afecten la finca, sobre
tot a les vores del camí, on destaca l’acumulació de residus, tant
provinents de la gestió municipal, que utilitza aquesta zona com a
magatzem improvisat de materials, com dels particulars, que aprofiten
la manca de gestió per a utilitzar la zona com a abocador.
– Respecte a l’ús d’educació ambiental, les dificultats que es troba és la
no adequació actual de la finca a les necessitats d’aquesta tipologia
d’ús, entre d’altres la no existència actual d’itineraris de visita a les
diferents comunitats, ni informació dels usos tradicionals o dels valors
naturals.
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VI. Proposta de zonificació
A. Fonaments
Segons les descripcions facilitades, després de la ubicació dels itineraris
especificats en l’Annex A: Proposta d’itineraris, juntament amb la
corresponent zona de seguretat o d’influència, es delimiten dues noves grans
zones fora de l’esmentada àrea d’influència dels itineraris, segons:

A1. Zona oest del Puig des de l’itinerari d’ascensió (zona
verda)
Els fonaments que es tenen en compte per a la caracterització d’aquesta zona
són:
-

-

-

És la zona on apareix una major densitat boscosa de tot el puig tal i com
es pot observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
i el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. i ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., amb un menor nombre de
clarianes.
Representa la zona de menor pendent, sense tenir en compte la zona del
cim.
Ecològicament cal dir que en aquesta àrea apareixen diverses comunitats i
interfases entre les mateixes, com es pot veure en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. (pinar-alzinar, pinar-màquia), les
quals impliquen uns índex de diversitat biològica molt elevats, a causa de
la inexistència d’uns límits ben definits i concrets entre comunitats,
donant lloc així a unes franges de transició amb una elevada diversitat
d’espècies.3
Mesures qualitatives de so mostren com en principi el soroll dels trons de
les armes de caça arriben menys a les zones habitades.

A2. Zona est del Puig des de l’itinerari d’ascensió (zona
vermella)
-

3

Representa la zona amb menor densitat forestal, tal i com es pot veure en
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. i en el ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. i ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.

Begon,M., Harper, J., Townsend, C. (1997)
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-

-

Ecològicament és una àrea de menor diversitat biològica, ja que no s’hi
troben interfases entre comunitats en la mesura de l’anterior zona (veure
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Major proximitat a la zona d’aparcament.
Un eventual camp d’ensinistrament és una àrea amb una intensitat d’ús
important on es permet l’activitat dels cans de caça en temps de veda.
Això suposa un impacte sobre l’avifauna nidificant i altres espècies. A
més aquesta pràctica requereix de l’alliberament freqüent d’espècies
cinegètiques criades en granges, podent suposar una contaminació
genètica de les poblacions existents. En conseqüència, és recomanable
que aquestes instal·lacions es situïn en arees de mínim valor faunistic i
cinegètic.

B. Zonificació
En la següent proposta de zonificació, detallada en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., es proposen tres àrees que responen a la
compatibilització dels tres eixos principals:
– Valors lúdics no cinegètics.
– Valors lúdics cinegètics.
– Valors ambientals (florístics i faunístics).
La zonificació proposada és la següent:
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Il·lustració 2: Extracte del ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. proposta de zonificació derivada de les conclusions del
diagnòstic, i base d’aplicació del Pla de Gestió de l’Ús Públic.
Elaboració pròpia.

La concreció de la zonificació proposada, correspon respectivament als tres
eixos de valors principals, segons:
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Il·lustració 3: Extracte del ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., proposta de zonificació derivada de les conclusions del
diagnòstic, i base d’aplicació del Pla de Gestió de l’Ús Públic.
Elaboració pròpia.

B1. Zona de reserva de Caça
-

Situada a la zona oest del puig a causa de la major densitat arbòria que
presenta i de la major diversitat d’espècies que conté, és a dir, major
densitat de nínxols ecològics.

-

Destinada a proporcionar recer i refugi a les diferents espècies, per tal de
permetre una zona lliure de la interferència humana en la zona,
determinada en l’apartat de diagnòstic.

-

Ha d’estar contemplada necessàriament com a tal en el respectiu Pla
Tècnic de Caça del vedat.
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-

S'hi ubica una superfície de 11’5 Ha destinades a usos, diferents als
cinegètics, que puguin tenir lloc fora del itineraris habilitats.

-

També s’hi inclou la zona d’itineraris lúdics amb la seva corresponent
zona de protecció, amb una superfície de 24’8 Ha.

-

Presenta una superfície total de 36’3 Ha per ser la zona que aglutina una
major quantitat d’usos.

-

Destinada a usos compatibles, especialment esportius, d’esbarjo, educació
ambiental i passeig. Pels quals s’ubicarien els itineraris senyalitzats i zona
d’informació o difusió dels valors de la Finca, incloent els de pràctiques
cinegètiques.

-

Al camí d’ascensió s’ha limitat la zona de seguretat a 25 metres pel fet
que les activitats cinegètiques tenen lloc d’esquenes al camí, especialment
en els primers metres del camp d’ensinistrament, per la qual cosa una
distància major es considera innecessària. En la resta dels itineraris es
delimiten franges de seguretat iguals al doble exigit en la normativa
cinegètica (50 metres) per defugir de susceptibilitats i percepcions de risc
errònies.

B2. Zona Cinegètica:
-

Situada a la zona est del puig per considerar que és on l’activitat
cinegètica pot ser menys impactant sobre les comunitats existents en el
Puig de Santuïri. A més, donada la menor densitat forestal serà de més
fàcil trànsit per al desenvolupament de l’ús tractat.

-

Zona destinada en exclusiva a aquest ús els dies especificats en el
corresponen Pla Tècnic, restrictiva, delimitada perimetralment i
senyalitzada a l’efecte.

-

Subjecte a la normativa sectorial, regulada pel prescriptiu Pla Tècnic, i
subjecte a les restriccions que fixa la corresponent proposta d’ordenança
municipal.

-

S’ha delimitat tenint en compte els pendents i la distància mínima de
seguritat vers els itineraris (50 m).

-

Representa una superfície de 7’7 Ha del Puig de Santuïri.
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VII. Gestió de l’ús públic
A. Treballs relatius a l’ús públic
La relació entre la població i l’entorn es diversa, i necessita de l’adopció de
mesures necessàries per a que aquesta relació no sigui incompatible amb la
conservació ni amb la compatibilització d’usos.

A1. Característiques de les instal·lacions
Per a racionalitzar i ordenar l’ús públic, cultural, educatiu i recreatiu fa falta
dotar als espais naturals de les instal·lacions i infrastructures necessàries.
Aquestes instal·lacions hauran de reunir les següents característiques:
–

–

–
–

–

A2.

Resistència. Els material de construcció seran prou resistents per a
suportar la permanència a la intempèrie durant un llarg període. Per a
afavorir la seva durabilitat es realitzaran els tractaments necessaris.
Relació amb l’entorn. Tant els materials, com els models i la seva
ubicació tindran concordança amb el mitjà en el que es trobin, evitant
en tot moment la utilització de materials agressius, models inadequats
i ubicacions inadequades.
Facilitat de manteniment. Es procurarà que tot el material,
infrastructures i instal·lacions siguin perdurables i baix manteniment.
Versatilitat. Com son molts els usos que es poden donar en aquests
espais, pot implicar uns requeriment diferents en un o altre cas. Per a
evitar multiplicar de forma innecessària les instal·lacions es buscarà
una solució que permeti un ús polivalent.
Serveis. S’hi ubicaran serveis necessaris com instal·lacions sanitàries,
lavabos i accés per a discapacitats. En aquest cas es proposa la
utilització de les cotxeres municipals (veure ¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia.) en el cas que es traslladi l’actual ús a
altres instal·lacions, duent a terme les reformes que siguin necessàries
per adequar-les als fins que es pretenen i a les característiques
anteriorment esmentades.

Gestió de les masses forestals

La gestió forestal del Puig de Santuïri s’hauria de concretar en un Pla
d’Ordenació Forestal, l’elaboració del qual recau sobre l’òrgan forestal de la
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comunitat autònoma o el titular (en aquest cas l’Ajuntament de Pollença), segons
l’article 33 de la Ley de Montes. Els aspectes proposats per a tenir en compte en tal
gestió són:
– Eliminació de la connectivitat forestal entre el sotobosc de propietats
colindants, possible origen del foc, amb l’estassada de 10 metres des
de veïnat, amb poda de rames baixes i afavoriment d’alzines joves.
– Habilitació de zones de seguretat respecte a incendis al voltant dels
camins i itineraris, estimables en uns 10 metres d’amplada a cada
costat. (detallats al ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
– Manteniment de les espècies en règim de protecció (citades en el punt
V. C1-Flora) en les zones de seguretat de camins i de perímetre.
– Afavoriment de l’alzinar, sense eliminació total del sotobosc en
l’estassada per evitar fenòmens d’erosió. És recomanable la pràctica,
especialment durant els primers anys de gestió, d’estassades selectives
deixant plançons d’alzina més o menys aïllats, de forma que els arribi
suficient llum. Si no hi ha plançons deixar ombra per a afavorir la
germinació. Eliminació de rama baixa de pi i alzina, per evitar un
excés d’ombra i un tancament forestal.
– Eliminació selectiva de pins joves en zona de comunitat vegetal mixta.
Les mesures de gestió que s’adoptin han de tenir en compte aquestes espècies,
per la qual cosa han de ser no massives, i selectives amb les mateixes. Activitats fora
de la època de floració de les orquídies.

A3. Control d’accessos
La ordenació dels accessos dels diferents espais naturals requeriran en cada
cas un tractament diferent, encara que principalment anirà encaminada a regular els
accessos i aparcament de vehicles.
Per a això s’instal·len barreres d’accés, defenses i altres impediments que
delimiten les zones d’aparcament i accessos, les principals característiques dels quals
seran:
– Si son de fusta, que aquesta estigui convenientment tractada per
resistir els embats climatològics i l atac de fongs i insectes escolítids.
– Si son metàl·liques, no han de tenir voreres que tallin i han de estar
tractades contra la corrosió. (Degut a la propera presencia de la mar,
aquestes darreres son menys recomanables).
– Suficientment resistents per resistir els actes de vandalisme.
El disseny de les mateixes serà tal que quedin integrades a l’entorn natural
que els envolta.
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A l’¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (¡Error! Marcador
no definido.), es descriuen uns models tipus de referència.

A4. Itineraris
Donat que l’excursionisme es una de les activitats mes importants i que pot
tenir connotacions educatives i científiques una senyalització adequada es del tot
convenient.
Es procurarà evitar una senyalització abusiva.
La senyalització dels itineraris consistirà en:
–
–
–

Informació toponímica
Senyalització orientativa
Informació ambiental i de bones pràctiques.

La senyalització utilitzarà, en la mesura del possible, sistemes estandarditzats
de senyals de manera que permetin arribar al major nombre de visitants.
Veure l’Annex A: Proposta d’itineraris, (27) respecte a la descripció dels
traçats concrets proposats.

A5. Gestió Cinegètica.
Tant les espècies cinegètiques com la quantitat, època i procedència, seran
fixades en el corresponent Pla Tècnic. En cap cas s’alliberaran espècies que no
estiguin compreses en la legislació específica o que puguin alterar l’estat de l’hàbitat.
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VIII. Gestió del pla
A. Gestió de l’espai
A1. Gestió administrativa del territori
La Gestió administrativa de la finca del Puig de Santuïri correspon a
l’Ajuntament de Pollença. Concretament:
Garantir i dotar de contingut el desenvolupament normatiu i
administratiu del Pla i la seva execució.
Control i tutela de les activitats a l’espai.
Gestió del patrimoni públic.

A2. Gestió dels elements construïts
Correspon a l’Ajuntament de Pollença, a través de l’Àrea de Serveis en els
moments de la redacció del present Pla, a excepció que s’especifiqui una partida
econòmica diferent en alguna altra àrea, sense prejudici dels convenis als que pugui
arribar amb altres administracions.
Concretament, són responsabilitat d’aquest àmbit:
Àrees de lleure. Senyalitzacions.
Miradors. Restauració d’elements construïts i marjades.
Manteniment dels camins.

A3. Intervenció sobre els sistemes naturals
Correspon a l’Ajuntament de Pollença, a través de l’Àrea de Medi Ambient,
sense prejudici de les competències autonòmiques en la matèria o dels convenis que
es puguin signar a l’efecte.
Tractament de millora i potenciació de la vegetació
Programes de potenciació de la fauna
Dispositiu de prevenció i protecció d’incendis
Conservar i restaurar l’entorn natural

A4. Us públic, educació ambiental i voluntariat
Correspon a l’Ajuntament de Pollença, a través de l’Àrea de Medi Ambient
Acollir i orientar les activitats dels ciutadans.
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Programes d’activitats destinades al públic en general
Programa de publicacions divulgatives i pedagògiques
Campanyes de participació ciutadana
Programes de voluntariat
Programes de patrocini

B. Vigència i revisió
B1. Vigència del Pla
La vigència del present Pla s’entendrà fins a la redacció per tècnic competent
i aprovació d’un nou document, fet que es basarà en canvis significatius en la
legislació o en necessitats fonamentades de canvis importants en les pràctiques de
gestió a voluntat de l’autoritat competent, diferents a les especificades en aquest
document.

B2. Revisió de programes i progressos en relació als
objectius (revisió bianual)
Les situacions internes i externes de l’espai poden evolucionar, en particular
si canvia la situació administrativa o econòmica. És important avaluar cadascuna
d’aquestes circumstàncies i estudiar els seus efectes.
Cada objectiu del present Pla serà estudiat de manera crítica al llarg d’aquest
període.
Criteris mínims d’avaluació:
– Evolució de la diversitat d’espècies,
– Grau de conservació del patrimoni natural o cultura1, o restauració
dels mateixos,
– Estat de recuperació dels ecosistemes,
– Qualitat del paisatge,
– Grau d’integració de la finca dins del seu entorn social i econòmic,
des de el punt de vista del desenvolupament sostenible,
– Grau de satisfacció del públic.
– Biodiversitat i evolució
– Ús públic general (educatiu, lúdic i caça) i conseqüències
– Situació forestal i prevenció d’incendis
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–

Promoció científica i educació ambiental

Amb freqüència bianual es crearan i aprovaran per l’òrgan de govern
municipal els programes d’activitats a executar en funció de la voluntat, l’estat dels
objectius i l’evolució dels criteris d’avaluació, concretant especialment les mesures a
prendre, la responsabilitat de les mateixes i la corresponent dotació pressupostària.
Els esmentats programes s’estructuraran segons:

a) Programes de vigilància i manteniment:
–
–
–

Examen de l’estat de conservació de les infrastructures de la finca
Valoració del compliment de la normativa per part dels visitants
Valoració dels sistema de neteja i manteniment.

b)Programa d’ús racional i compatible dels recursos naturals i
etnològics:
–
–

Examen del tipus d’utilització del espai per al públic
Anàlisi de la demanda per part dels visitants (informació, equipament,
itineraris...) i de la naturalesa d’aquest públic

c) Programes
etnològics:
–

–

de

conservació

dels

recursos

naturals

i

Anàlisi de les observacions faunístiques que per comparació amb els
anys anteriors, permetran avaluar certes tendències de la gestió dels
habitats
Valoració de l’estat d’altres espècies rellevants, i de les comunitats
biològiques; valoració del estat de la vegetació, i de les necessitats
sorgides
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IX. Mesures concretes a executar i ordre de les
mateixes:

A. Per l’Ajuntament de Pollença:
– Delimitació topogràfica de detall de la superfície de la finca pública
necessita i marcatge in situ, seguin l’art 21 de la llei de monts
43/2003.
– Aprovació d’una ordenança reguladora dels usos de la finca del Puig
de Santuïri públiques, la proposta de la qual es presenta annexa.
– Tall del trànsit de vehicles de motor a través de la zona industrial entre
les carreteres PM-220-2 i PM-220.
– Adequació de les cotxeres municipals, amb una delimitació perimetral
de la zona industrial, neteja de la brossa i ferralla de l’entorn, i afitació
de les zones adjacents susceptibles d’abocaments.
– Inici de les activitats de protecció de la fauna amb l’eliminació de la
colònia de moixos assilvestrats, per tractar-se d’un depredador
invasor, molt agressiu cap a la fauna pròpia d’aquesta zona natural4.
– Creació d’acords entre les entitats que vulguin usar de forma regular
les instal·lacions públiques i l’Ajuntament de Pollença, de forma que a
través del corresponent conveni aquestes entitats es puguin fer càrrec
d’algunes tasques de manteniment de forma proporcional a l’ús.
– Habilitació de la caseta magatzem com a centre d’educació ambiental,
amb accés pels camins de la part posterior de la zona industrial.
– Adaptació de les instal·lacions per a l’accés de discapacitats.
– Neteja perimetral i tancament de la propietat pública.
– Tancament de la finca per la zona de Ca’l Xino, exclusivament amb
accés peatonal permès, donant accessibilitat al Puig des de la zona
Nord.
– Creació i execució d’un projecte de senyalització ambiental de la
finca, amb pannells interpretatius de les comunitats i els usos existents
(incloent equitació, senderisme, caça, etc.).

4

Orueta, J. 2003
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– Creació d’un accés peatonal des del camí de la Terra Nova,
completant així l’accessibilitat pels quatre punts cardinals. Neteja i
senyalització dels camins i itineraris marcats en la cartografia annexa.

B. Per la Conselleria de Medi Ambient (IBANAT):
Es considera que fóra oportú realitzar les següents actuacions en la zona
recreativa i l’aparcament:
– Estassada de la zona recreativa i de l’entorn de l’aparcament.
– Delimitació i senyalització de la zona d’aparcament.
– Adequació dels punts d’accés a l’aparcament i zona recreativa.
– Reparació de les zones d’erosió provocades per xeregalls.
– Adaptació de la zona recreativa per a discapacitats.
– Pla d’Ordenació Forestal
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Annexes
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X.

Annex A: Proposta d’itineraris

El Puig es pot dividir en diferents zones segons la vegetació, com es mostra en el
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. D’aquesta manera, a l’hora de traçar
els itineraris, es procurarà la visita a les diferents comunitats vegetals (veure ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.).
La intenció d’aquests itineraris és la d’elaborar recorreguts que combinin la curta mitjana durada de l’excursió, amb la visita de com més parts representatives millor. La idea
rau així mateix en traçar un camí amb els mínims pendents possibles, amb tota la intenció
que aquest camí sigui accessible a gent d’un ventall d’edats i possibilitats com més ample
millor. A partir d’aquí, el disseny dels itineraris vol assolir un equilibri entre la
minimització de la llargada total del camí (sobretot en pujada) i els pendents a salvar.
Primarà sempre la recerca d’un menor pendent, ja que cal tenir present que la
recerca de la màxima varietat paisatgística (de les diferents comunitats vegetals) sempre es
farà amb uns mínims de recorregut i pendent.
La proposta quant als itineraris es basa en la restauració dels camins ja existents i en
la recuperació d’aquells trams ja desapareguts pel pas del temps i la manca de gestió.
D’aquesta manera es pretén, alhora que es recuperen camins antics, no causar més impacte
del necessari sobre l’entorn natural.
També es proposa l’acondicionament de la carena del puig de cares a la visita de
públic.
Sector
Ascensió entrada 1
Ascensió entrada 2
Ascensió
Circumval·lació sector 1 (Zona d'esplai - Can Totxa)
Circumval·lació sector 2 (Can Totxa - Cal Xino)
Circumval·lació sector 3 (Cal Xino - Camí ascensió)
Carena
Total

Longitud (m)
50,1
88,3
489,9
407,0
724,3
1119,9
20
2899,5

Dificultat d’adequació
Mitja
Mitja
Baixa
Mitja
Mitja
Alta
Baixa
-

Taula 15: proposta d’itineraris, distància i dificultat d’adequació dels
mateixos a l’ús proposat. Veure ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Font: Elaboració pròpia.

Per tal d’assegurar la seguretat dels usuaris dels itineraris, a causa de l’existència
d’usos diversos, es proposa la creació de zones de seguretat per a la caça, de 50 metres
d’amplada a cada costat del camí. Per altra banda, per a evitar el risc d’incendi es proposa
l’estassada selectiva dels 10 metres immediats a cada costat dels camins.
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A. Camí de circumval·lació
Antigament sembla ser que existia un camí més ò menys planer (no en tot el seu
recorregut) que donava la volta al puig sense necessitat d’haver de salvar desnivells
pronunciats. La proposta és recuperar aquest camí que, avui, es troba en el següent estat de
conservació:

A1. Circumval·lació sector 1 (Zona d’esplai - Can Totxa)
a) Descripció
–
–
–
–
–

Distància: 407 metres.
Dificultat: baixa, zona bastant planera, sense pendents considerables.
Vies d’entrada: des de la zona d’esplai i del camí de can Totxa.
Valors observables: Zona baixa d’alzinar i comunitat de transició. Vistes al
Puig de Maria i a la plana litoral de Marina
Dificultat d’adequació: mitja.

És una tram del recorregut que transcorre per zona d’alzinar i pinar, en la qual es pot
veure una àmplia representació de les espècies anomenades en l’apartat de flora.
La via no presenta un excessiu desnivell, tot i que es necessita una adequació del
traçat per tal de fer-lo transitable, amb una senyalització i un desbrossat de la vegetació
existent.

b)Modificacions
Les modificacions que caldrà fer en aquest tram són:
Neteja i senyalització dels camins i itineraris marcats en la cartografia
annexa.
Reparació d’esbaldregs a la paret amitgera.
Roturació selectiva
Afitament i senyalització del camí.
Neteja i acondicionament de les instal·lacions de cotxeres municipals.
Acondicionament de zona d’aparcament a l’antic abocador.

A2. Circumval·lació sector 2 (Can Totxa - Cal Xino)
a) Descripció
–

Distància: 724,3 metres
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–
–
–
–

Dificultat: baixa, zona bastant planera, sense pendents considerables.
Vies d’entrada: des dels camins de can Totxa i del Cal Xino.
Valors observables: Bosc dens d’alzinar, amb algunes mostres de comunitat
de transició.
Dificultat d’adequació: mitja.

A partir del camí de can Totxa, aquest presenta un marcat traçat a causa d’una
recent construcció de la rasa d’una canonada d’aigua. Es tracta d’un agradable tram pel fet
que discorre dins l’alzinar, on hi ha un ambient agradable tot l’any.
Es fa senzilla la passejada, ja que en tot el tram (manco als darrers deu metres ), el
formigó que tapa la sèquia que fa d’allotjament a la canonada marca el camí amb un
empedrat de lloses.
A l’alçada dels darreres metres, en les proximitats de ca les Estamenyes i de la
carretera de cal Xino, s’acaba el camí formigonat. A partir d’aquí es retroba l’antic camí
que discorre per alzinar.
A no gaires metres es troben vallaments que la gran majoria de particulars amb darreres a la
comuna han instal·lat tot ampliant el seu domini privat a costa d’envair la muntanya pública. A
causa de tota aquesta sèrie de tancaments desautoritzats es perd el rastre al camí.

b)Modificacions
Les modificacions que caldrà fer en aquest tram seran:
Poda i esquetzat d’arbres i sotobosc en la zona de seguretat d’incendi (10 metres per
costat)
Retirada d’ocupacions il·legals de veïns, afitament i senyalització de camí.
Poda de branques d’alzines que han crescut obstruint el pas al camí i la tala de les
alzines mortes que obstrueixen el camí.
En els llocs on hi ha vàlvules de pas el camí es veu obstaculitzat per allotjaments
tipus “pous de registre” elevats, creant graons de més de 50cm. En aquests comptats
llocs caldrà suavitzar l’obstacle amb una rampa (pendent més ò menys del 5%) a
cada part de l’allotjament de la vàlvula.

A3. Circumval·lació sector 3 (Cal Xino - Camí ascensió)
a) Descripció
–
–
–
–
–

Distància: 407 metres
Dificultat: mitja, zona amb suau pendent.
Vies d’entrada: des dels camins de Cal Xino i d’ascensió al cim.
Valors observables: Bosc dens d’alzinar, comunitat de transició, màquia i
pinar.
Dificultat d’adequació: alta
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A partir d’aquest punt fins a retrobar novament el punt de partida (de manera que
s’hagi donat tota la volta al puig), les tasques d’acondicionament presenten un important
volum de treball a realitzar, ja que a causa de l’abandonament de les activitats, el camí
existent pràcticament ha desaparegut.
Val a dir que l’antic traçat no podrà ser respectat al 100%, ja que els trams on es
superaven pendents més forts han estat substituïts en el projecte per un recorregut alternatiu
molt més planer. La manera de retornar al punt de partida serà enganxant, ja en el darrer
tram, el camí que baixa del puig.
Amb la recuperació d’aquest camí s’aconseguirà una ruta de passeig de dificultat
molt baixa (gairebé pla) i que passarà de visita per totes les comunitats vegetals que viuen
al puig tot donant-li la volta. D’aquesta manera gaudirà de paratges molt variats. Es pot
arribar a valorar una futura ruta per bicicletes.

b)Modificacions
–
–
–

–

Neteja i senyalització dels camins i itineraris marcats en la cartografia
annexa.
Roturació selectiva
Afitament i senyalització del camí.
Neteja i acondicionament de les instal·lacions de cotxeres municipals.

B. Camí d’ascensió
a) Descripció
–
–

Distància: 628,3 metres
Dificultat: mitja, zona amb suau pendent.
Vies d’entrada: des dels camins de Cal Xino i d’ascensió al cim.
Valors observables: Comunitat de transició i màquia.
Dificultat d’adequació: Baixa

Sector
Ascensió entrada 1
Ascensió entrada 2
Ascensió

Longitud (m)
50,1
88,3
489,9

Dificultat d’adequació
Mitja
Mitja
Baixa

Aquest camí puja a peu a dalt del puig en un temps comprès entre 10 i 15 minuts, i amb una
dificultat també força baixa.
Aquest camí no té uns pendents tan suaus com els de l’altre camí. Per condicionar-lo a la
visita de tot tipus de públic caldria estudiar la instal·lació d’arrambadors de fusta en les voltes més
empinades. No s’ha considerat prou necessari el traçat d’un recorregut alternatiu a l’ascensió, ja que
l’estalvi en pendents no fóra rellevant.
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b)Modificacions
–

Acondicionament del traçat en algun punt i en la reparació del ferm
en altres (arreglar algun graó esbeldregat, compondre algun bocí
també desmuntat, emplenar qualque sotrac gros...).

C. Mirador de les Pedres Planes.
a) Descripció
–
–

Distància: 20 metres
Dificultat: zona sense pendent.
Vies d’entrada: camí d’ascensió.
Valors observables: tot el paisatge de la badia de Pollença i la Serra Nord.
Dificultat d’adequació: Molt Baixa

Correspon a la part alta del puig per les formacions calcàries en forma de gegants lloses que s’hi
troben. Hi ha un avenc just a la carena. El conjunt geològic confina un lloc molt curiós. Les vistes
des del cim (143 m) són molt generoses.

b)Modificacions
–
–
–

Instal·lació de dos pannells informatius del paisatge; consistents en dos
perfils geològics degudament toponimitzats: l’un mirant a la Badia de
Pollença i l’altre mirant cap al Puig Tomir i tot el conjunt de Fartàritx.
Definir-hi l’espai trepitjable (ja que un cop s’acaba el camí de pujada, a dalt
no hi ha una zona transitable ben definida)
Reforçar les baranes de seguretat de tancament de l’avenc.

Per consultar la versió completa: www.areademediambient.com o bé www.ajpollenca.net

